
   Hlavná kontrolórka obce Lopúchov 
 
 
 
 
             Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
                    záverečného účtu   za rok  2014 
 
 
         V zmysle § 18 f ods. l písm. e/ zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov   
 
                                                 p r e d k l a d á m  
 
 odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce  Lopúchov za rok 2014 
 
          Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu 
obce  Lopúchov za rok 2014. Návrh bude zverejnený na  úradnej tabuli. 
 

Návrh záverečného účtu obce Lopúchov za rok 2014 bol spracovaný v súlade so  
zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 
Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č.523/2004  Z.z 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zákona č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. v znení neskorších 
predpisov a ostatné súvisiace právne normy. 
 

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s všeobecne záväzným nariadením – 
Zásady rozpočtového hospodárenia obce. 
 

Obec v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy si  
zatiaľ nesplnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o obecnom zriadení 
/§9 ods.4/ 
 

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových  
pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa  § 
10 ods. 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad 
o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti. 
 

Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle 
opatrenia MF SR č. MF-0101752004 –42,  ktorým sa ustanovuje  druhová , organizačná 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní , 
sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov  územnej samosprávy. 
 

Obec spracovala a predložila návrh záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu 
príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie a položky . Návrh 
záverečného účtu v oblasti plnenia rozpočtu  výdavkov spracovala  a predložila podľa 



funkčnej klasifikácie na úrovni oddiel, skupina, trieda, podtrieda a podľa ekonomickej 
klasifikácie na úrovni hlavnej kategórie.  
 

Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 
spracovala do záverečného účtu obce.  V súlade s § l6 ods.2 cit. zákona finančne usporiadala 
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo 
svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy  k ŠR, štátnym fondom, rozpočtom  iných 
obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.  

 
Predložený návrh  záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § l6 

ods.5   o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, údaje o plnení rozpočtu v členení 
podľa § 10 ods. 3 cit. zákona  v súlade  s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, 
prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácii v ich 
pôsobnosti. 
 

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a prehľad o poskytnutých 
zárukách podľa  jednotlivých príjemcov návrh rozpočtu neobsahuje, pretože obec nevykonáva 
podnikateľskú činnosť  a neposkytla žiadne záruky v zmysle všeobecných právnych 
predpisov. 

I. Údaje o plnení rozpočtu. 
 

Finančné hospodárenie obce  Lopúchov sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva. 
 

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný na základe uznesení obecného 
zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení: 

 
Rozpočet celkom :          € 

 schválený rozpočet upravený rozpočet   skutočnosť 
príjmy celkom           139 049       165 327      166 401 
výdavky celkom           139 049       162 901      162 970 
Hospodárenie: prebytok -schodok                 0      +   2 429    +     3 431    

 
Bežný rozpočet 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
bežné príjmy         131 246         149 145     148 715 
 bežné výdavky        128 714         152 569                         152 978 
Hospodárenie: prebytok -schodok     +     2 532           .      3 424                      -      4 263    

 
Kapitálový rozpočet: 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
Kapitálové príjmy                    0               0              0  
Kapitálové výdavky              10 332             10 332          2 188  
Hospodárenie: prebytok –schodok -     10 332      -     10 332      -   2 188  

 
Finančné operácie: 

 schválený rozpočet upravený rozpočet skutočnosť 
príjmové fin. operácie            7 800           16 182        17 686 



výdavkové  fin. operácia                 0                                          0           7 803 
Hospodárenie: prebytok -schodok        +  7 800      +   16 182   +     9 883     

 
Plnenie rozpočtu príjmov :   
 

Obec plní rozpočet príjmov výnosu podielových dani,  z výberu vlastných daní 
a poplatkov a z grantov a transferov.  

Kapitálové príjmy rozpočtu neboli  roka rozpočtované. 
Príjmové finančné operácie zo zostatku hospodárenia z predchádzajúceho roku. 

 
Čerpanie rozpočtu výdavkov: 
 
 Bežný rozpočet obce bol pri čerpaní výdavkov schodkový. Obec schodok vyrovnala 
z príjmových finančných operácii, t.j. zo zostatku z predchádzajúceho roka. 
 Kapitálových výdavkoch  - boli zakúpené prevádzkové stroje a prístroje.  
Finančné operácie: 
 Obec do výdavkových finančných operácii zahrnula nerozpočtované výdavky. 
 
 Výsledok  hospodárenia: 
 

 Príjmy rozpočtu Výdavky rozpočtu  Rozdiel 
bežný rozpočet          148 715        152 978     -    4 263 
Kapitálový rozpočet                    0                   2 188     -    2 188 
finančné operácie            17 686            7 804    +   9 882 
výsledok hospodárenia - prebytok - 
schodok 

     +   3 431 

 
Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b/ac/a § 10 

ods.3 písm. a /a b/ zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia 
MV SR c 24501/2003-92 , ktorým sa ustanovujú  podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie. 

Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je 3 431 €. 
 

Z prebytku rozpočtu obce pri jeho vysporiadaní podľa § 16 ods. 6 zákona  
o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy  boli vylúčené nevyčerpané účelové určené 
prostriedky poskytnuté  v predchádzajúcom  rozpočtovom roku zo ŠR, nakoľko použitie 
príspevkov a dotácii podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so ŠR. 
 

Obec Lopúchov v roku 2014  hospodárila so schodkom.  Vzhľadom k tomu, že 
schodok hospodárenia  je  potrebné  vyrovnať, musí sa  prerokovať  v obecnom zastupiteľstve 
ako sa tento vysporiada. Obec má prebytkové finančné operácie, z ktorých to môže uhradiť.  
 
- návrh na vyrovnanie schodku rozpočtu, 
- návrh tvorby a čerpania peňažných fondov obce, 
 
pretože podľa príslušných ustanovení § 15 a 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.  Obecné 
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe 
vysporiadania schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce. 
 



Bilancia aktív a pasív 
 
 stav majetku obce                953 903 € 
 stav pohľadávok,  -                         0 € 
vlastné imanie a záväzky      953 903 € 
 
Prehľad o stave a vývoji dlhu:  
 
 Obec Lopúchov  31.12.2014  nemá žiaden dlh ani nespláca žiaden úver.. 
 
Údaje o hospodárení príspevkových organizácii: 
 
 Obec Lopúchov zo svojho rozpočtu prevádzkuje materskú školu, ktorej hospodárenie 
z finančnými prostriedkami obec kontroluje, vlastne obec zabezpečuje aj celý chod materskej 
škôlky, nakoľko táto je bez právnej subjektivity.  
 Základná škola hospodári v rámci prideleného normatívu na žiaka a taktiež obec 
kontroluje a zabezpečuje riadny chod školy. 
 V obci je telovýchovný jednota – futbalový klub, ktorému obec poskytuje dotáciu. 
 
                                                      Záver 
 

Návrh záverečného účtu obce  Lopúchov  za rok 2014  je spracovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. 
 

Návrh záverečného účtu obce  Lopúchov  za rok 2014 v zmysle § 9 os. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 os 9 zákona o rozpočtových pravidlách. územnej samosprávy bol 
zverejnený  15 dní,  spôsobom v obci obvyklým. 

Riadna účtovná závierka za rok 2014 a hospodárenie obce za rok 2014 v súlade s § 9 
ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy bude overená audítorom. 

Účtovná závierka za rok 2014  bola vykonaná podľa zákona č 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Účtovná uzávierka za rok 2014  vyjadruje verne 
vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2014  a výsledok 
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
 

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy 
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce  
Lopúchov  za rok 2014 výrokom 
 
 
                  celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad 
 
 
 
                                                                                   ............................................. 
         Elena Gregová, HK obce 


